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פרק א
אִ יתָ א בְּ ִמ ְּד ָרׁש תִ ילִ ים" ,ר' אֱלִ יעֶ זֶר אוֹמֵ רַָָ ,א ְּמרּו י ְִּש ָראֵ ל לִ פְּ נֵי הַָ קָ בָ "הִ :רבוֹנ ֹו ׁשֶ ל
ע ֹולָם ,רוֹצִ ין ָאנּו לִ יגַָע בַָ תו ָֹרה יוֹמָ ם ָו ַָל ְּילָה ,אֲבָ ל אֵ ין לָנּו פְּ נַָאי" .אִ ְּידן זָאגְּ ן צּום
ארעוֶוען אִ ין תו ָֹרה בַָ יְּיטָ אג אּון בַָ יְּינַָאכְּ ט,
ער ְּׁש ְּטןִ :רבוֹנ ֹו ׁשֶ ל ע ֹולָםִ ,מיר וִ וילְּ ן הָ ֶ
אוֹיבֶ ְּ
ִיׁשט קֵ יין צַָ ייטָ" .אמַָ ר לָהֶ ם הַָ קָ בָ "ה ,קַָ יְּ מּו ִמצְּ וַָת תְּ פִ ילִ ין ּומַָ ֲעלֶה
אָ בֶ ער ִמיר הָ אבְּ ן נ ְּ
ער ְּׁשטֶ ער צּו
ֲאנִי ֲעלֵיכֶם כְּ אִ ילּו אַָ תֶ ם ְּיגֵיעִ ים בַָ תו ָֹרה יוֹמָ ם ָו ַָל ְּילָה" .זָאגְּ ט ֶדער אוֹיבֶ ְּ
אר ֶרעכֶענֶען וִ וי אִ יר וָואלְּ ט
אִ ְּידןַָ :זיְּיט ְּמקַָ יֵים ִמצְּ וַָת תְּ פִ ילִ ין ,וֶועל אִ יְך ַא ְּייְך פַָ ְּ
ארעוֶוען אִ ין תו ָֹרה בַָ יְּיטָ אג אּון בַָ יְּינַָאכְּ ט.
הָ ֶ
אר ְּׁשטַָ אנ ְִּדיק ,וָואס אִ יז ֶדער עִ ְּניָן פּון ִמצְּ וַָת תְּ פִ ילִ ין וָואס
ִיׁשט פַָ ְּ
אִ יז לִ כְּ או ָֹרה נ ְּ
אר ְּט ֶרעט לִ יּמּוד הַָ תו ָֹרה ,אּון וָואס אִ יז ִדי ׁשַָ יְּיכּות פּון ִדי צְּ וֵויי עִ ְּנ ָינִים ,תְּ פִ ילִ ין אּון
פַָ ְּ
ֵוייטן.
לִ יּמּוד הַָ תו ָֹרה ,אֵ יינֶער צּום צְּ ו ְּ
ּומ ְּׁשפָ טָ יו
נָאר ֶדער עִ ְּניָן אִ יז ,עֶ ס ׁשטֵ ייט ָדאְך "מַָ גִ יד ְּדבָ ָריו לְּ ַָיעֲקֹ ב חּוקָ יו ִ
לְּ י ְִּש ָראֵ ל" .זָאגְּ ט ֶדער ִמ ְּד ָרׁש אוֹיף ֶדעם "יֵׁש ִמי ׁשֶ הּוא ְּמצַָ ּוֶה ַָלאֲחֵ ִרים ַָלעֲשוֹת וְּ הּוא
אֵ ינ ֹו עוֹשֶ ה ,אֲבָ ל הַָ קָ בָ "ה מַָ ה ׁשֶ הּוא עוֹשֶ ה אוֹמֵ ר לְּ י ְִּש ָראֵ ל ַָלעֲשוֹתׁ ,שֶ ֶנאֱמַָ ר מַָ גִ יד
ערע טָ אן,
אראן אֵ יינֶער וָואס הֵ ייסְּ ט ַאנ ְֶּד ֶ
ּומ ְּׁשפָ טָ יו" .עֶ ס אִ יז פַָ ַָ
ְּדבָ ָריו לְּ ַָיעֲקֹ ב חּוקָ יו ִ
ער ְּׁשטֶ ער ,וָואס עֶ ר ַאלֵיין טּוט הֵ ייסְּ ט עֶ ר
ִיׁשט ,אָ בֶ ער ֶדער אוֹיבֶ ְּ
אָ בֶ ער עֶ ר ַאלֵיין טּוט נ ְּ
ּומ ְּשפָ טָ יוַ ,אז ַָזיְּינֶע ְּדבָ ִרים
חּוקיו ִ
אִ ְּידן טָ אן ,וִ וי עֶ ס ְּׁשטֵ ייט מַָ גִ יד ְּדבָ ָריו לְּ ַָיעֲקֹ ב ָ
ּומ ְּׁשפָ ִטים וָואס עֶ ר ַאלֵיין טּוט ,זָאגְּ ט עֶ ר אִ י ְּדן צּו טָ אן.
חּוקים ִ
ִ
ער ְּׁשטֶ ער
אּון ֶדער פְּ ׁשַָ ט פּון "מַָ ה שֶ הּוא עוֹשֶ ה" אִ יז ,וֶוער אִ יז גו ֵֹרם ַאז ֶדער אוֹיבֶ ְּ
דּורכְּ ֶדעם וָואס אִ ְּידן טּועֶ ן ִדי ִמצְּ ווֹתַָ ,זיְּינֶען זֵיי גו ֵֹרםַ ,אז ֶדער
זָאל טָ אן ִדי ִמצְּ ווֹתְּ ,
דּורכְּ ֶדעם וָואס אִ ְּידן
קּומט ָדאְך אוֹיסַ ,אז ְּ
ער ְּׁשטֶ ער זָאל טָ אן ָאט ָא ִדי ִמצְּ ווֹתְּ ,
אוֹיבֶ ְּ
לֵייגְּ ן תְּ פִ ילִ יןַָ ,זיְּינֶען זֵיי גו ֵֹרםַ ,אז הַָ קָ בָ "ה זָאל ַָזיְּין מֵ נִיחַָ תְּ פִ ילִ ין.
ּומי כְּ עַָ ְּּמָך י ְִּש ָראֵ ל גוֹי
ארי עָ לְּ מָ א מַָ ה כְּ תִ יב בְּ הּו? ִ
ָאמרּו ַָרזַָ"ל " תְּ פִ ילִ ין ְּדמָ ֵ
וְּ הִ נֵה ְּ
ער ְּׁש ְּטנְּס תְּ פִ ילִ יןְּׁ ,שטֵ ייט ִדי מַָ ֲעלָה פּון אִ ְּידןַ ,אז זֵיי
ָארץ"ַ .אז אִ ין ֶדעם אוֹיבֶ ְּ
אֶ חָ ד בָ ֶ
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דּורכְּ ֶדעם וָואס הַָ קָ בָ "ה מֵ נִיח תְּ פִ ילִ ין,
קּומט ָדאְך אוֹיסַ ,אז ְּ
ָארץְּ .
ַָזיְּינֶען ַא גוֹי אֶ חָ ד בָ ֶ
ֶוערן אִ ְּידן גְּ ֶרעסֶ ער.
ו ְּ
אר ְּׁשטֵ יין ֶדעם עִ ְּניָן ,עֶ ס ְּׁשטֵ ייט ָדאְך "הַָ ְּׁש ִקיפָ ה ִמ ְּּמעוֹן קָ ְּד ְּׁשָך ִמן
ֶערער פַָ ְּ
ְּקל ֶ
"רם עַָ ל כָל ג ֹויִם הוי'" ַאז הּוא
הַָ שָ מַָ יִם ּובָ ֵרְך אֶ ת עַָ ְּּמָך י ְִּש ָראֵ ל" ,וַָויְּיל עֶ ס ְּׁשטֵ ייט ָדאְך ָ
ערהוֹיבְּ ן פּון וֶועלְּ ט ,אּון ִמצַָ ד עַָ צְּ מּותו ֹ,אִ יז "אִ ם חָ טָ אתָ מַָ ה
יִתְּ בָ ֵרך ְּ,אִ יז ְּמרוֹמָ ם ֶ -ד ְּ
תִ פְּ עוֹל בוֹ ,וְּ ַָרבּו פְּ ׁשָ עֶ יָך מַָ ה תַָ עֲשֶ ה לוֹ ,אִ ם צָ ַָד ְּקתָ מַָ ה תִ תֶ ן לוּ ֹ,ומַָ ה ִמי ְָּדָך יִקָ ח" ,אּון
ַאלֶע ע ֹולָמוֹת עֶ לְּ י ֹונִים וְּ תַָ ְּחת ֹונִיםַָ ,זיְּינֶען "כּולָא קַָ ּמֵ יּה כְּ לָא מַָ ּמָ ׁש ח ֲִׁשיבֵ י" ,אּון וִ וי עֶ ס
ְּׁשטֵ ייט "כִ י נ ְִּשגָב ְּׁשמ ֹו לְּ בַָ דוֹ"ַ ,אז ְּׁשמ ֹו אִ יז לְּ בַָ דוֹ ,הֶ עכֶער פּון וֶועלְּ ט ,נָאר בְּ לוֹיז
ָארה פּון ְּׁשמו ֹ,אִ יז עַָ ל אֶ ֶרץ וְּ ׁשָ מָ יִם.
"הוֹדוֹ"  -זִ יו ֹו אּון ַא הֶ ָ
אּון ָדאס אִ יז וָואס עֶ ס ְּׁשטֵ ייט "כַָד סָ לִ יק הַָ קָ בָ "ה לְּ עֵ ילָא"ָ ,דאס מֵ יינְּט ,וֶוען ֶדער
ֶוערט נִסְּ תַָ לֵק לְּ מַָ עְּ לָה מַָ עְּ לָה ,צּו ֶדער בְּ ִחינָה פּון עַָ צְּ מּות ,אּון
ָארה ו ְּ
חַָ יּות פּון ֶדער הֶ ָ
ִיׁשט תוֹפֵ ס מָ קוֹם ,אּון ִדי הַָ נְּהָ גָה פּון ִדי ע ֹולָמוֹת אִ יז
ֶדעמָ אלְּ ט ַָזיְּינֶען ִדי ע ֹולָמוֹת נ ְּ
ֶוערט
בִ בְּ ִחינַָת ׁשֵ ינָה כִ בְּ יָכוֹלַ ,אזוֹי וִ וי ַא מֶ ענ ְְּּטׁש וָואס ְּׁשלָאפְּ ט ,וָואס ֶדער שֵ כֶל ו ְּ
נִסְּ תַָ לֵק פּון ֶדער כְּ לִ י — וָואס ָדאס אִ יז ֶדער גּוף — צּו ַָזיְּין מָ קוֹר וְּ ׁשו ֶֹרׁש ,אּון עֶ ס
אר ְּׁשטֶ עלּונְּגְּ סְּ -ק ַָראפְּ ט) וָואס ָדאס אִ יז
בְּ ַָליְּיבְּ ט אִ יבֶ ער בְּ לוֹיז ֶדער כֹ חַָ הַָ ִד ְּמיוֹן ֶ(דער פָ ְּ
בְּ לוֹיז ַא רוֹׁשֶ ם.
"עּורה לָּמָ ה תִ יׁשַָ ן הוי'",
ערפַָ אר ְּׁשטֵ ייט "וַָיִ קַָ ץ כְּ יָׁשֵ ן הוי'" אּון עֶ ס ְּׁשטֵ ייט ָ
וָואס ֶד ְּ
ַאז עֶ ס זָאל ַָזיְּין ֶדער גִ ילּוי "אוֹר אֵ ין סוֹף בָ רּוְך הּוא" אִ ין חָ כְּ מָ ה אּון חֶ סֶ ד ,אִ ין ִדי
בְּ ִחינָה פּון עַָ צְּ מּות ֹו ּומַָ הּות ֹו יִתְּ בָ ֵרְך בִ כְּ בוֹד ֹו ּובְּ עַָ צְּ מוֹ ,אּון עֶ ס זָאל ַָזיְּין "יָאֵ ר פָ נָיו" עֶ ס
דּורְך ִדי הַָ ְּמׁשָ כָה פּון תו ָֹרה אּון
ִימיּות ְּרצוֹנוֹ ,אּון ָדאס אִ יז — ְּ
זָאל מֵ אִ יר ַָזיְּין פְּ נ ִ
ִמצְּ ווֹת.
'ׁשטֵ ייט "הַָ בֵ ט ִמשָ מַָ יִם ְּּוראֵ ה" אּון "הַָ ְּׁש ִקיפָ ה ִמ ְּּמעוֹן קָ ְּד ְּׁשָך
וָואס ָדאס אִ יז וָואס סְּ ְּ
ִמן הַָ שָ מַָ יִם" ,וָואס ׁשָ מַָ ִי ם אִ יז ׁשָ ם מַָ יִם ,וָואס ָדאס אִ יז בְּ ִחינַָת הַָ תו ָֹרה ,וֶועלְּ כֶע אִ יז
גֶעגְּ לִ יכְּ ן צּו מַָ יִם [וִ וי עֶ ס ְּׁשטֵ ייט "הוֹי כָל צָ מֵ א לְּ כּו לַָּמַָ יִם" ,וָואס ָדאס גֵייט אוֹיף
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דּורְך ָאט ִדי
בְּ ִחינַָת הַָ תו ָֹרה] ,אִ יז ֶדעמָ אלְּ ט וֶועט זַָיין "ּובָ ֵרְך אֶ ת עַָ ְּּמָך י ְִּש ָראֵ ל" ,וַָויְּיל ְּ
ער ְּׁש ְּטן ,פַָ אר ַא ָדבָ ר
ֶוערן פַָ אר ֶדעם אוֹיבֶ ְּ
בְּ ִחינָה וֶועלְּ ן ִמיר ,עַָ ם בְּ נֵי י ְִּש ָראֵ ל ,גֶעזֶען ו ְּ
דּורְך תו ָֹרה ,אּון תו ָֹרה אִ יז בַָ יְּי אּונְּז
חָ ׁשּוב ,וַָויְּיל ֶדער עִ יקַָ ר הַָ שָ גָה אּון גִ ילּוי אִ יז ְּ
בְּ הִ תְּ גַָלּות.
ֱֹלקים",
וָו אס ָדאס אִ יז וָואס ֶדער פָ סּוק זָאגְּ ט "נִפְּ תְּ חּו הַָ שָ מַָ יִם וָאֶ ְּראֶ ה מַָ ְּראוֹת א ִ
דּורְך ִדי בְּ ִחינָה פּון ׁשָ מַָ יִם (וָואס
וָואס ָדאס אִ יז ִדי בְּ ִחינָה פּון ַאסְּ פַָ ְּקל ְַָּריָא הַָ ְּּמאִ ָירהַ ,אז ְּ
ער ְּׁש ְּטן כִ בְּ יָכוֹל ,וִ וי אֵ יינֶער
ָדאס אִ יז ִדי בְּ ִחינָה פּון תו ָֹרה) זֶעט זִ יך פַָ אר ֶדעם אוֹיבֶ ְּ
ארגְּ ֶרעסֶ ער-גְּ לָאז ,וָואס ֶדעמָ אלְּ ט זֶעט זִ יך ִדי זַָאְך
דּורְך ַא ( ַָליְּיכְּ ְּטנ ְִּד ְּיקן) פַָ ְּ
קּוקט ְּ
וָואס ְּ
דּורְך ִדי הַָ בָ טָ ה וְּ הַָ ְּׁשקָ פָ ה
ערע וִ וי ָאן ֶדער גְּ לָאזַ .אזוֹי אוֹיְךְּ ,
ערע אּון בֶ עסֶ ֶ
ַא גְּ ֶרעסֶ ֶ
ער ְּׁש ְּטן,
בִ בְּ ִחינַָת הַָ תו ָֹרה ,זֶעעֶ ן זִ יְך אִ ְּידן (וָואס ַָזיְּינֶען ְּמקַָ יֵים תו ָֹרה) פַָ אר ֶדעם אוֹיבֶ ְּ
בִ בְּ ִחינַָת ׁשֶ בַָ ח ּוגְּ דּולָה.
ָארץ"ַ ,אז זֵיי ַָזיְּינֶען מַָ ְּמ ִׁשיְך ִדי בְּ ִחינָה
"ּומי כְּ עַָ ְּּמָך י ְִּש ָראֵ ל גוֹי אֶ חָ ד בָ ֶ
אּון ָדאס אִ יז ִ
ֶוערן ,בְּ ִחינַָת הוי' אֶ חָ ד אִ ין
פּון אֶ חָ ד אִ ין אֶ ֶרץַ ,אז עֶ ס זָאל ׁשו ֶֹרה ַָזיְּין ,אּון ִמתְּ ַָגלֶה ו ְּ
אֶ ֶרץ הַָ תַָ ְּחת ֹונָה.
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פרק ב
אר ְּׁשטֵ יין ,פּון מַָ אֲמַָ ר ַָרזַָ"ל "ַאלְּ פַָ יִם
ּובִ יאּור עִ ְּניַָן מַָ ֲעלַָת הַָ תו ָֹרה ,וֶועט מֶ ען ָדאס פַָ ְּ
ִיׁשט ְּק ִדימָ ה אִ ין
ׁשָ נָה קָ ְּדמָ ה תו ָֹרה לְּ ע ֹו ָלם" ,וָואס ֶדער פְּ ׁשַָ ט פּון "קָ ְּדמָ ה" מֵ יינְּט נ ְּ
חּוד ִׁשים ,אּון פַָ אר בְּ ִריַאת הָ ע ֹולָם ,אִ יז
יידע ְּמ ָ
זְּ ַמן ,וַָויְּיל זְּ מַָ ן אּון מָ קוֹם ַָזיְּינֶען ָדאְך בֵ ֶ
ִיׁשט גֶעוֶוען! נָאר ְּק ִדימָ ה מֵ יינְּט ְּק ִדימָ ה אִ ין מַָ ֲעלָהַ ,אז תוֹרָ ה
ָדאְך בְּ ִחינַָת הַָ זְּ מַָ ן אוֹיְך נ ְּ
אִ יז הֶ עכֶער פּון וֶועלְּ ט.
וַָויְּיל ֶדער ׁשו ֶֹרש ּומָ קוֹר פּון ע ֹולָמוֹת אִ יז פּון בְּ ִחינַָת ִמדוֹת ,וִ וי עֶ ס ְּׁשטֵ ייט "ׁשֵ ׁשֶ ת
ִיׁשט ְּב ֵׁש ֶׁשת ,נָאר ִדי ׁשֵ ׁשֶ ת י ִָמים ַָזיְּינֶען ָדאס ִדי ִׁששָ ה
י ִָמים עָ שָ ה" אּון עֶ ס ְּׁשטֵ ייט נ ְּ
ִמדוֹת עֶ לְּ יוֹנוֹת ,אּון "ׁשֵ ׁשֶ ת י ִָמים עָ שָ ה" מֵ יינְּטַ ,אז ִדי ִׁששָ ה ִמדוֹת עֶ לְּ יוֹנוֹתַָ ,זיְּינֶען
ָוארן אִ ין ִדי בְּ ִחינָה פּון ע ֲִשיָה.
נ ְִּׁשפַָ ל גֶעו ְּ
אׁשית" ,וָואס
וָואס ָדאס אִ יז וָואס ֶדער ָאנְּפַָ אנְּג פּון ִדי עֲשָ ָרה מַָ אֲמָ רוֹת אִ יז "בְּ ֵר ִ
ָדאס אִ יז בָ ָראִׁ -שית ,וָואס ֶדער פְּ ׁשַָ ט פּון בָ ָרא ִׁשית אִ יז ,עַָ ל ֶד ֶרְך וִ וי עֶ ס ְּׁשטֵ ייט "ע ֹולָם
ירּוׁשים )1 ,אֵ יין פֵ ירּוׁש אִ יזַ ,אז בִ כְּ ֵדי
חֶ סֶ ד יִבָ נֶה" ,וָואס אִ ין ֶדעם ַָזיְּינֶען ָדא צְּ וֵויי פֵ ִ
דּורְך ִמ ַָדת הַָ חֶ סֶ ד ,וָואס ָאטִ -די ִמ ָדה אִ יז
ֶוערן ע ֹולָמוֹת ,אִ יז ָדאס ְּ
עֶ ס זָאלְּ ן נִתְּ הַָ ּוֶוה ו ְּ
ארף בוֹיעֶ ן ִדי ִמ ַָדת
"ָאזִ יל עִ ם כּולְּ הּו יו ִֹמין" )2 .אּון ֶדער צְּ וֵוייטֶ ער פֵ ירּוׁש אִ יזַ ,אז ְּמ ַָ'ד ְּ
אׁשית בָ ָראִׁ -שית ,וָואס ָדאס אִ יז בִ ְּניַָן הַָ ִּמדוֹת ,כְּ ֵדי עֶ ס
הַָ חֶ סֶ ד .אּון עַָ ל ֶד ֶרְך זֶה אִ יז בְּ ֵר ִ
זָאל זַָיין ַא מָ קוֹר אוֹיף ע ֹולָמוֹת בִ י"עַָ .
ֶעמט
אָ בֶ ער ִדי תו ָֹרה אִ יז קָ ְּדמָ ה לָע ֹולָם ,וַָויְּיל "או ַָֹריְּיתָ א מֵ חָ כְּ מָ ה נָפְּ קַָ ת" ,תו ָֹרה נ ְּ
ִיׁשט ׁשַָ יָיכוֹת צּו ִדי ע ֹולָמוֹת ,אּון
זִ יְך פּון חָ כְּ מָ ה ,אּון בְּ ִחינַָת מו ִֹחין ַָזיְּינֶען אִ י ְּנגַָאנְּצְּ ן נ ְּ
אוֹיך וֶוען סְּ 'אִ יז נִיטָ א צּו וֶועמֶ ען צּו מַָ ְּׁשפִ יעַָ זַָיין ַא ְּדבַָ ר שֵ כֶל ,קֶ ען עֶ ר זִ יצְּ ן פַָ אר זִ יך
ערׁש אִ יז אָ בֶ ער בְּ ִחינַָת הַָ ִּמדוֹת .עַָ ל ֶד ֶרְך מָ ׁשָ ל ִמ ַָדת הַָ חֶ סֶ ד,
אּון ְּט ַָראכְּ ְּטן הַָ ְּשכָלוֹתַ .אנ ְֶּד ְּ
ֶוערט דָ אְך ִדי גַָאנְּצֶ ע ִמ ָדה
ַאז וֶוען עֶ ס אִ יז נִיטָ א צּו וֶועמֶ ען מַָ ְּׁשפִ יעַָ ַָזיְּין טוֹב וְּ חֶ סֶ ד ,ו ְּ
ִיׁשט גֶעוֶועןַ ,אזוֹי וִ וי ִמיר גֶעפִ ינֶען בַָ יי ַאבְּ ָרהָ ם
בָ טֵ ל ,אּון ַאזוֹי וִ וי זִ י וָואלְּ ט אִ י ְּנגַָאנְּצְּ ן נ ְּ
ָאבִ ינּו" ,וְּ הּוא יוֹׁשֵ ב פֶ תַָ ח הָ אוֹהֶ ל כְּ חוֹם הַָ יוֹם" ,וָואס ָדאס וָואס עֶ ר אִ יז גֶעזֶעסְּ ן פֶ תַָ ח
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הָ אוֹהֶ ל ,אִ יז גֶעוֶוען וַָויְּיל עֶ ר הָ אט גֶעזּוכְּ ט עוֹבְּ ִרים וְּ ׁשָ בִ ים ,בִ כְּ ֵדי עֶ ר זָאל הָ אבְּ ן צּו
ארלִ ְּירט זִ יך אִ י ְּנגַָאנְּצְּ ן ִדי פְּ עּולָה פּון
וֶועמֶ ען מַָ ְּׁשפִ יעַָ ַָזיְּין חֶ סֶ ד ,וַָויְּיל ָאן ַא ְּמקַָ בֵ ל ,פַָ ְּ
מַָ ְּׁשפִ יעַָ .
אר ְּׁשטֵ יין לְּ מַָ עְּ לָה ,וָואס עֶ ס ְּׁשטֵ ייט "זְּ כוֹר ַָרחֲמֶ יָך
אּון עַָ ל ֶד ֶרְך זֶה וֶועט מֶ ען פַָ ְּ
ַָוחֲסָ ֶדיָך כִ י מֵ ע ֹולָם הֵ ּמָ ה"ַ ,אז ִדי בְּ ִחינָה פּון ַָרח ֲִמים ַָוחֲסָ ִדים ,הָ אבְּ ן ַא ׁשַָ יְּיכּות צּו
עדט אִ ין ֶדעם עִ ְּניָן פּון "כִ י ָאמַָ ְּרתִ י ע ֹולָם חֶ סֶ ד יִבָ נֶה" ,אּון
ֶער ְּ
ע ֹולָמוֹת ,אּון וִ וי אוֹיבְּ ן -ג ֶ
ארף בוֹיעֶ ן ִמ ַָדת הַָ חֶ סֶ ד ,וַָויְּיל ָאן הִ תְּ הַָ ּוּות הָ ע ֹולָמוֹת
ְּיט ְּׁשטַ ,אז ְּמ ַָ'ד ְּ
וִ וי מֶ ען הָ עט גֶעטַָ י ְּ
ארף מֶ ען ָדאְך נִיט ִמ ַָדת הַָ חֶ סֶ ד ,וַָויְּיל ִמיט וֶועמֶ ען וֶועט עֶ ר טָ אן חֶ סֶ ד.
ַָד ְּ
יטיב
אּון ָדאס אִ יז וָואס ֶדער עֵ ץ חַָ יִ ים הוֹיבְּ ט ָאן "כְּ ׁשֶ עָ לָה בִ ְּרצוֹנ ֹו הַָ פָ ׁשּוט לְּ הֵ ִ
יטיב ,בְּ ִחינַָת הַָ ְּׁשפָ עַָ ת הַָ חֶ סֶ ד ,וָואס
לִ בְּ רּוָאיו" וָואס ָדאס אִ יז ִמצַָ ד טֶ בַָ ע הַָ ּטוֹב לְּ הֵ ִ
ֶוערט נ ְִּמׁשָ ְך פּון בְּ ִחינַָת כִ י חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד ,וָואס הַָ ְּׁשפָ עַָ ת הַָ חֶ סֶ ד אִ יז ֶדער חֶ סֶ ד ׁשֶ בְּ חֵ פֶ ץ
ו ְּ
הוי'.
ָאטׁש
ָוארן אִ ין בְּ ִריַאת הָ ע ֹולָם .אּון כ ְּ
ִיׁשט נ ְִּמׁשַָ ְך גֶעו ְּ
אָ בֶ ער פּון בְּ ִחינַָת מו ִֹחין ,אִ יז נ ְּ
ִדי ַָרזַָ"ל זָאגְּ ן "בַָ עֲשָ ָרה ְּד בָ ִרים בָ ָרא הַָ קָ בָ "ה ע ֹולָמוֹ ,בְּ חָ כְּ מָ ה ּובִ תְּ בּונָה ּובְּ ַָדעַָ ת" ,אּון
עדט
אִ ין סֵ פֶ ר יְּצִ ָירה ְּׁשטֵ ייט "בִ ְּׁשלׁשָ ה סְּ פָ ִרים כּו' בְּ סֵ פֶ ר וְּ סוֹפֵ ר וְּ סִ יפּור" ,אּון וִ וי עֶ ס ֶר ְּ
ּוׁשַאבְּ תֶ ם"ַ ,אז סוֹפֵ ר ִמיט ַא ו' אִ יז חָ כְּ מָ ה ,אּון סֵ פֶ ר ָאן ַא ו' אִ יז בִ ינָה,
זִ יְך אִ ין מַָ אֲמָ ר " ְּ
ֶוערט נ ְִּמׁשָ ְך אִ ין
ַאזוֹי וִ וי ֶדער סוֹפֵ ר וָואס ְּׁש ַָריְּיבְּ ט ַא סֵ פֶ ר ,פּונ ְֶּדעסְּ ְּטוֶועגְּ ןָ ,דאס וָואס ו ְּ
ִיׁשט מוֹחִ ין בְּ עֶ צֶ ם .אָ בֶ ער
ִמדוֹת ,אִ יז ָדאס נָאר בְּ ִחינַָת מו ִֹחין ׁשֶ בְּ ִמדוֹת ,אָ בֶ ער נ ְּ
ערפַָ אר אִ יז ַאלְּ פַָ יִם ׁשָ נָה
"או ַָֹריְּיתָ א מֵ חָ כְּ מָ ה נָפְּ קַָ ת" ,אִ יז ָדאס פּון מו ִֹחין בְּ עֶ צֶ םֶ .ד ְּ
קָ ְּדמָ ה תו ָֹרה לָע ֹולָם [וָואס ָדאס אִ יז אֲאַָ לֶפְּ ָך חָ כְּ מָ ה אֲאַָ לֶפְּ ָך בִ ינָה ,וָואס ָדאס ַָזיְּינֶען
ִדי בְּ ִחינָה פּון מו ִֹחיןַָ ,זיְּינֶען זֵיי הֶ עכֶער פּון ע ֹולָם וָואס אִ יז ִמדוֹת ,אּון ָדאס אִ יז
ַאלְּ פַָ יִם ,פּון לָׁשוֹן אֲאַָ לֶפְּ ָך].
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פרק ג
"ָאמרּו י ְִּש ָראֵ ל לִ פְּ נֵי הַָ קָ בָ "ה רוֹצִ ין ָאנּו לִ יגַָע בַָ תו ָֹרה" ,וַָויְּיל
וְּ זֶהּו ׁשֶ ָאמַָ ר ר' אֱלִ יעֶ זֶר ְּ
דּורְך לִ יּמּוד תו ָֹרה ,וֶועלְּ ן זֵיי מַָ ְּמ ִׁשיְך ַָזיְּין בְּ ִחינַָת מו ִֹחין אִ ין ִמדוֹת ,וָואס ָדאס אִ יז ַא
ְּ
ִיׁשט קֵ יין צַָ יְּיט .זָאגְּ ט צּו זֵיי
מַָ ֲעלָה גְּ ד ֹולָה וְּ נִפְּ לָָאה" ,אֲבָ ל אֵ ין לָנּו פְּ נַָאי"ִ ,מיר הָ אבְּ ן נ ְּ
ער ְּׁשטֶ ער "קַָ יְּ מּו ִמצְּ וַָת תְּ פִ ילִ ין ּומַָ ֲעלֶה ֲאנִי ֲעלֵיכֶם כְּ אִ לּו אַָ תֶ ם ְּיגֵיעִ ים בַָ תוֹרָ ה
ֶדער אוֹיבֶ ְּ
דּורְך ִמצְּ וַָת תְּ פִ ילִ ין ,אִ יז מֶ ען מַָ ְּמ ִׁשיְך ַאז עֶ ס זָאל ַָזיְּין הַָ קָ בָ "ה
יוֹמָ ם ָו ַָל ְּילָה" ,וַָויְּיל ְּ
מֵ נִיחַָ תְּ פִ ילִ ין.
וָואס ֶדער פֵ ירּוׁש פּון הַָ קָ בָ "ה אִ יז ,זּו"ן ַָדאֲצִ ילּות (זָ"א אּון מַָ לְּ כּות ַָדאֲצִ ילּות) ,וָואס
זָ"א אִ יז קָ דוֹׁש ,אּון מַָ לְּ כּות אִ יז בָ רּוְך ,וִ וי סְּ 'אִ יז בַָ אוואּוסְּ ט וֶועגְּ ן ֶדעם עִ ְּניָן פּון יוֹם
ערפַָ אר ,בְּ ׁשַָ עַָ ת ִדי מַָ לְּ ָאכִ ים
אּון ַָל ְּילָהַ ,אז קָ דוֹׁש אִ יז יוֹם ,אּון בָ רּוְך אִ יז ַָל ְּילָה ,וָואס ֶד ְּ
ארג גֶעוואּוסְּ טַ ,אז סְּ 'אִ יז
הָ אבְּ ן גֶעזָאגְּ ט קָ דוֹׁש ,הָ אט מֹ ׁשֶ ה ַָרבֵ ינּו עָ לָיו הַָ שָ לוֹם אוֹיפְּ ן בַָ ְּ
טָ אג ,אּון וֶוען זֵיי הָ אבְּ ן גֶעזָאגְּ ט בָ רּוך ְּ,הָ אט עֶ ר גֶעוואּוסְּ טַ ,אז סְּ 'אִ יז נַָאכְּ ט.
אָ בֶ ער ֶדער עִ ְּניָן פּון "הַָ קָ בָ "ה מֵ נִיחַָ תְּ פִ ילִ ין" אִ יזִ ,די הַָ ְּמׁשָ כָה פּון מו ִֹחין אִ ין ִמדוֹת,
ִיׁשט
עריבֶ ער ,אִ יז ַא קָ טָ ן וָואס אִ יז נָאך נ ְּ
וָואס ָדאס מֵ יינְּט בְּ ִחינַָת מו ִֹחין בְּ עֶ צֶ ם ,אּון ֶד ִ
ִיׁשט ָא ְּנגֶערּופְּ ן
ֶוערט נ ְּ
ָוארן ְּד ַָריְּיצְּ ן יָאר ,אִ יז עֶ ר פָ טּור פּון תְּ פִ ילִ ין ,וַָויְּיל עֶ ר ו ְּ
גֶעו ְּ
ֶוערט ַא בֶ ן י"ג ׁשָ נָה וְּ יוֹם אֶ חָ ד,
"אִ יׁש" ,אּון הָ אט בְּ לוֹיז קַָ ְּטנּות הַָ ּמו ִֹחין ,נָאר וֶוען עֶ ר ו ְּ
דּורְך ֲהנָחַָ ת תְּ פִ ילִ ין ,אִ יז עֶ ר מַָ ְּמ ִׁשיְך
ֶוערט עֶ ר ַא אִ יׁש ,אִ יז ֶדעמָ אלְּ ט ְּ
וָואס ֶדעמָ אלְּ ט ו ְּ
ַאז עֶ ס זָאל ַָזיְּין הַָ קָ בָ "ה מֵ נִיחַָ תְּ פִ ילִ ין.
אר ְּׁשטַָ אנ ְִּדיקַ ,אז ֶדער עִ ְּניָן פּון תְּ פִ ילִ ין ׁשֶ לְּ מַָ עְּ לָה ,אִ יז הַָ ְּמׁשָ כַָת מו ִֹחין
אִ יז פּון ֶדע ם פַָ ְּ
קּומט ָדאְך אוֹיסַ ,אז ָדאס אִ יז אֵ יין בְּ ִחינָה ִמיט ֶדעם עִ ְּניָן פּון לִ יּמּוד הַָ תו ָֹרה.
בְּ עֶ צֶ םְּ ,
ערפַָ אר זָאגְּ ט עֶ ר "קַָ יְּ מּו ִמצְּ וַָת תְּ פִ ילִ ין ּומַָ ֲעלֶה ֲאנִי ֲעלֵיכֶם כְּ אִ ילּו אַָ תֶ ם ְּיגֵיעִ ים
אּון ֶד ְּ
דּורְך
דּורְך תְּ פִ ילִ ין ,טּוט מֶ ען אוֹיף ֶדעם זֶעלְּ בְּ ן עִ ְּניָן וִ וי ְּ
בַָ תו ָֹרה יוֹמָ ם ָו ַָל ְּילָה" ,וַָויְּיל ְּ
לִ יּמּוד הַָ תו ָֹרה.
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ִיׁשט מַָ ּמָ ׁש
אּון ָדאס וָואס עֶ ר זָאגְּ ט "כְּ אִ ילּו" (וָואס ָדאס וַָויְּיזְּ ט אוֹיס ַאז עֶ ס אִ יז נ ְּ
ֶוערן אִ ין אֲוִ יר
דּורְך יְּגִ יעָ ה אִ ין תו ָֹרה ,וָואלְּ ט עֶ ס נִמְּ ׁשָ ְך ו ְּ
ִדי זֶעלְּ בֶ ע זַָאְך) .אִ יז עֶ ס וַָויְּיל ְּ
ֶוערט הַָ ְּמׁשָ כַָת הַָ ּמו ִֹחין אִ ין ׁשו ֶֹרׁש
דּורְך תְּ פִ ילִ ין ו ְּ
ערפַָ אר זָאגְּ ט עֶ רַ ,אז ֲהגַָם ְּ
הָ ע ֹולָםֶ ,ד ְּ
ּומָ קוֹר הַָ ְּמהַָ ֶּו וה ע ֹולָמוֹת ,פּונ ְֶּדעסְּ ְּטוֶועגְּ ן "מַָ ֲעלֶה ֲאנִי ֲעלֵיכֶם כְּ אִ ילּו אַָ תֶ ם ְּיגֵיעִ ים
בַָ תו ָֹרה יוֹמָ ם ָו ַָל ְּילָה" אִ ין בְּ ִחינַָת ע ֹולָם ׁשֶ לְּ מַָ ּטָ ה.
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